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 Lãnh đạo Nhà tr ường ti ếp GS Hee Chol Woo đến th ăm và tìm ki ếm cơ hội hợp
tác trong D ự án qu ốc gia v ề chi ết xu ất ngu ồn năng l ượng xanh t ừ nuôi rong
biển
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 13/02/12-02:49:48

Các nội dung h ợp tác trong D ự án quốc gia v ề chi ết xuất ngu ồn năng lượng xanh t ừ nuôi rong
biển giữa Trường Đại học Nha Trang v ới GS Hee Chol Woo Ch ủ nhi ệm Dự án đã được thảo luận
và thống nh ất vào sáng 13 tháng 02 n ăm 2012

Sau khi nghe PGS. TS Trang Sỹ Trung - Phó Hiệu trưởng giới thiệu khái quát về Đại học Nha Trang

cùng thế mạnh và khả năng hợp tác của Nhà trường, GS Hee Chol Woo (Đại học Quốc gia Pukyong) Chủ

nhiệm Dự án quốc gia về chiết xuất nguồn năng lượng xanh từ nuôi rong biển của Hàn Quốc đã giới thiệu

khái quát về Dự án cùng mong muốn mời Đại học Nha Trang tham gia.

GS Hee Chol Woo (ngồi giữa) giới thiệu về Dự án

Trên cơ sở nội dung và mục đích của Dự án, lãnh đạo Nhà trường cùng GS Hee Chol Woo đã thảo

luận và đi đến thống nhất  về việc Trường Đại học Nha Trang sẽ cử cán bộ khoa học tham gia nuôi và

nghiên cứu chiết xuất các nguồn năng lượng xanh từ rong biển bằng nguồn kinh phí của Dự án.

Được biết, Dự án quốc gia về chiết xuất nguồn năng lượng xanh từ nuôi rong biển do GS Hee Chol

Woo làm Chủ nhiệm là dự án trọng điểm quốc gia của Hàn Quốc với thời gian nghiên cứu đến năm 2020.

Trong đó, giai đoạn 1 của dự án từ 2012 - 2013 với kinh phí được cấp là 2.5 triệu USD.

Trang ch ủ Giới thi ệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp tr ường

» Phòng ban

» Khoa - B ộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên c ứu

» Văn bản quản lý

» Phân hi ệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn ch ất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nh ập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2012

» Chuẩn đầu ra

» Các th ỏa thu ận hợp tác

»TechMart

»Thông tin du h ọc-học bổng

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Thảo luận về các nội dung hợp tác

Các tin khác

  50 suất học bổng tr ị giá 302 tri ệu đồng đã được trao cho sinh viên Nhà
trường

  Chỉ th ị về tiếp tục đẩy mạnh vi ệc học tập và làm theo t ấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói v ề quan liêu và cách ch ữa bệnh quan liêu

  82 năm xây d ựng và tr ưởng thành - ch ặng đường vinh quang c ủa Đảng
Cộng s ản Việt Nam

  Nhà tr ường t ổ chức gặp mặt chúc t ết và đón giao th ừa cùng toàn th ể học
viên cao h ọc và sinh viên ở lại Trường

  Hội ngh ị tổng k ết Dự án SRV2701
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